
A geotechnikai tervezés alapjai               
az Eurocode 7 szerint



Tartószerkezeti Eurocode-ok

EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai

EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások

EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek tervezése

EN 1993 EC-3: Acélszerkezetek tervezése 

EN 1994 EC-4: Betonnal együtt dolgozó acélszerkezetek tervezése

EN 1995 EC-5: Faszerkezetek tervezése

EN 1996 EC-6: Falazott szerkezetek tervezése

EN 1997 EC-7: Geotechnikai tervezés

EN 1998 EC-8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre

EN 1999 EC-9: Alumíniumszerkezetek tervezése



Az Eurocode 7-1 tartalma
1. Általános elvek
2.  A geotechnikai tervezés alapjai
3.  Geotechnikai adatok
4.  Az építés műszaki felügyelete, megfigyelés, fenntartás
5.  Földművek, víztelenítés, talajjavítás és talajerősítés
6.  Síkalapok
7.  Cölöpalapok
8.  Horgonyzások
9.  Támszerkezetek
10. Hidraulikus talajtörés
11.  Általános állékonyság
12.  Töltések



Az Eurocode 7-2 tartalma

1. Általános elvek

2. A talajvizsgálatok megtervezése
3. Mintavétel és talajvízmérések
4. Terepi vizsgálatok 
5. Laboratóriumi vizsgálatok
6. Talajvizsgálati jelentés

• tárgy, követelmények, értékelés, felhasználás a főbb vizsgálatokra

• mellékletekben sok hasznos korrelációs összefüggés és pl. cölöptervezéshez 



A tervezés alapkövetelménye

Valamennyi geotechnikai tervezési állapotra 
vonatkozóan igazolni kell, hogy     

egyetlen, az EN 1990:2002-ben értelmezett és 
veszélyesnek vélelmezhető         

határállapot túllépése     

sem következik be.



Tervezési állapot

A tervezett építmény          
környezeti körülményeinek, 

saját méreteinek és anyagjellemzőinek  
az építés vagy az üzemelés közben     

kialakuló olyan együttese, melynek kialakulásakor      
a létesítmény vagy környezetének valamely          

teherbírási vagy használhatósági határállapota 
bekövetkezhet, ezért   

a jellemzők ezen együttesével leírható állapotot 
vizsgálni kell.



Teherbírási határállapot (ULS)
A tervezett szerkezet, a talaj vagy a környező építmények                  

valamely részének törés jellegű tönkremenetele, mely                     
a szerkezet rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, s               

általában a szerkezetet használókat, ill. a környezetben lévőket is veszélyezteti.
GEO
a talaj törése vagy túlzott alakváltozása, 
melynek bekövetkezésekor az ellenállást   
a talaj vagy a szilárd kőzet szilárdsága 
jelentősen befolyásolja                                

UPL 
a tartószerkezet vagy a talaj egyensúly-
vesztése a víznyomás (felhajtóerő) vagy    
más függőleges hatás miatti                    
felúszás folytán 

HYD
hidraulikus gradiens által a talajban 
okozott hidraulikus felszakadás,                 
belső erózió vagy buzgárosodás

EQU
az egyetlen merev testnek tekintett 
tartószerkezet vagy talajtömb 
állékonyságvesztése, melynek 
bekövetkezésekor az ellenállást                     
a szerkezeti anyagok és a talaj 
szilárdsága nem befolyásolja 
jelentősen

STR
a tartószerkezet vagy a 
tartószerkezeti elemek, pl.                      
a síkalapok, a cölöpök vagy                         
az alapfalak belső törése vagy             
túlzott alakváltozása, melynek 
bekövetkezésekor az ellenállást a 
szerkezeti anyagok szilárdsága 
jelentősen befolyásolja



Használhatósági határállapot (SLS)

A tervezett szerkezet, a talaj vagy a környező építmények       
olyan mértékű elmozdulása, deformációja, mely               

annak rendeltetésszerű használatát                         
megnehezíti vagy korlátozza.



A geotechnikai tervezés szempontjai,
a tervezési állapotok és a határállapotok azonosítása

Építmény, feladat
• funkció, rendeltetés, jelleg 
• méret, elrendezés, 
• tartószerkezetek típusa 
• terhelés jellemzői
• élettartam
• speciális sajátosságok

Helyszíni,  környezeti adottságok

• meteorológiai, hidrológiai adottságok
• domborzat, növényzet 
• a hely története
• szomszédos építmények, közművek
• közlekedés, megközelíthetőség
• speciális veszélyek

Építési körülmények

• építési időtartam, határidő, ütemezés
• technológiai kötöttségek
• minőségi követelmények
• vállalkozási sajátosságok
• korlátozások

Talaj- és talajvízviszonyok

• geológiai adottságok
• talajrétegződés, talajjellemzők
• talajvízszint és ingadozása
• földrengésveszély
• speciális kedvezőtlen adottságok



Geotechnikai kategorizálás

a várható geotechnikai
nehézségek és kockázatok, 

illetve 
az alkalmazandó eszközök, eljárások 

alapján

Együttesen értékelendők
• a talajkörnyezet
• a feladat, az építmény
• az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások
• a környezeti kölcsönhatások



A geotechnikai tervezés módszerei

• Számításon alapuló tervezés

• Tervezés szokáson alapuló 
megelőző intézkedésekkel

• Tervezés modellkísérletek és 
próbaterhelések alapján

• A megfigyelési módszer alkalmazása



2. A geotechnikai tervezés alapjai

2.4. A számításon alapuló geotechnikai tervezés

(2) A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete függ           
az elvégzett geotechnikai vizsgálatok mennyiségétől és 
minőségétől. Ezen ismeretek megszerzése és a 
kivitelezés szakszerű irányítása sokkal fontosabb az 
alapvető követelmények teljesítéséhez, mint a számítási 
modellek és a parciális tényezők pontossága.
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A parciális tényezők bevezetése



EC 7-1   3. fejezet
Geotechnikai adatok

1. A geotechnikai vizsgálatok általános követelménye
Szolgáltatniuk kell 

az építés helyszínének és környezetének 

talaj- és talajvízviszonyaira vonatkozó 

mindazon adatokat, amelyek 

a lényeges talajtulajdonságok megfelelő jellemzéséhez és 

a tervezési számításokban felhasználandó 

talajparaméterek karakterisztikus értékeinek 

megbízható felvételéhez szükségesek.



EC 7-1   3. fejezet
Geotechnikai adatok

2. Előzetes vizsgálatok célja

– a hely általános alkalmasságát meg lehessen ítélni;

– alternatív helyeket lehessen választani, ha szükséges;

– a tervezett munkálatok nyomán várható változásokat meg 
lehessen becsülni;

– a tervezési és ellenőrző vizsgálatokat meg lehessen 
tervezni, beleértve a tartószerkezet viselkedését 
lényegesen befolyásoló talajzóna kiterjedésének 
azonosítását;

– az anyagnyerőket – ha szükségesek – ki lehessen jelölni.



EC 7-1   3. fejezet
Geotechnikai adatok

3. Tervezési vizsgálatok 
Az információk célja 

– az ideiglenes és végleges létesítmények megfelelő 
tervezése

– az építési módszer megtervezése
– az építés közben lehetséges bármely nehézség 

azonosítása
Az információk tartalma

– a tervezett építés szempontjából lényeges, vagy az által 
befolyásolt talajzóna felépítését és jellemzői

– a tartószerkezet teljesítőképességére kiható paraméterek 



Műszaki felügyelet, 
megfigyelés, 

fenntartás

EC 7-1   4. fejezet



• Műszaki felügyelet
a körülmények és a kivitelezés 

megfelelnek-e a tervben feltételezettnek?

• Megfigyelés
az építmény viselkedése építés és üzemelés közben 

megfelel-e a tervezettnek?

• Fenntartás
milyen tevékenységek kellenek 

a tervezett viselkedés tartós biztosításához?



EC 7-1
Geotechnikai tervezés dokumentumai

Talajvizsgálati jelentés

Geotechnikai terv







Speciális geotechnikai munkák

MSZ EN 1536 Fúrt cölöpök
MSZ EN 12063 Szádfalak 
MSZ EN 1537 Talajhorgonyok
MSZ EN 1538 Résfalak
MSZ EN 12699 Talajkiszorításos cölöpök
MSZ EN 12715 Talajszilárdítás
MSZ EN 12716 Talajhabarcsosítás
MSZ EN 14199 Mikrocölöpök
MSZ EN  14490 Talajszegezés
MSZ EN 14475 Erősített töltés
MSZ EN 14679 Mélykeverés
MSZ EN 14731 Mélyvibrálás
MSZ EN 15237 Függőleges drénezés


